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צוגרייטונגען צו פראיעקטן

: י"ח שנבנו ע"כ בהביה"ומנו-ע אשר היארצייט חל בשבוע זו "בעד אלו גאונים וקדושים זי: מדור מיוחד
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בותינו  אהעוסקים לטובת לידידינו הנאמניםמזל טובברגשי אהבה משגרים אנו בזה ברכת 

ה"א בשמם הטוב יבורך ה"מ כאו"לרגל השמחה אשר במעונם בשעטו' שיחי' ב ומשפ"ובהם 

ח "לראות רב נחת דקדושה מכל יוצ' כלם ביחד עם המשפחה  והמחותנים שיחיויזכו 

א  "שליטווייס צבי עוזיאל '  רח "הרה

קראליח "מחשובי הוועד להצלת ביה
א  "שליטאברהם שמואל גאלדשטיין ' ח ר"הרה

טעקענדארף, לעכניץח "להצלת ביהמראשי וועד 

א "שליטברוך בערגער ק הרב"ג בנש"הרה

מילדויח "להצלת ביהמראשי הוועד 

א "שליטד מישקאלץ  "אבצ"הגה

סילאש-מעזאח "מחשובי הוועד להצלת ביה

א  "שליטחיים העללער הרב

בערעגסאזמראשי הוועד בבנין האוהל  באשר אנחנו  ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות...

(ן חיי שרה"רמב). 'חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הק

רומעניע, בעבעני

Babeni, Romania

:ר וועד הפעולה"יו
א"שליטמשה לוי ברוין ר "הר| א "שליטפילאפף ברוך צבי הכהן ר"הר

פארלאנגט  דרינגענד ; איז אין שווערן צושטאנדח "ביה
.איבערצובויען

פארבינדט אייך  ! שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן
.ן וועד איבערצוגעבן אייער נדבה'מיט אבותינו אדער מיט

כ של הרבני החסיד  "מנו

ל"זצבי ישכר דוב הלוי מאנדל' ר

, ה"עשיינדלבתם מרת •

ל"זווייסשלמה' רח "הרהאשת

ל   "זיהושע' ח ר"בנם הרה•

ה"ערחלמרת ' וזו

ל"זיוסף גרשון ' ח ר"בנו הרה

ה"עזעלדאמרת ' וזו

ה"עשיינדלמרת ' ל וזו"זצבי ישכר מאנדל ' הרב החסיד ר

ל"זדוד יהודה ' ח ר"בנו הרה

ה"עגאלדאמרת ' וזו

ה"עבריינדל יוטא בתם 

יקותיאל פנחס  ' ח ר"הרה' וזו
ל"זפילאף

אברהם חיים בנם 
דוד יהודהבנם 

ל"זיודל' ח ר"בנו הרה

ה"עדבורהמרת ' וזו

:ה"ההוועדחבריהעיריוצאיצאצאיבראשות
מאירשמואל'רואחיויוסףיעקב'רח"הרה|א"שליטהערצאגשלמה'רח"הרה

אשר'רח"הרה|א"שליטליכטענשטייןיודאפנחס'רח"הרה|א"שליטניישלאס
הערשנפתלי'רה"מו:הפעולהוועדחבריא"שליטליכטענשטייןאנשיל
|ו"היניישלאסצבי'שלוהרב|ו"היליכטענשטייןאליעזר'ולשהרב|ו"היבאנדא

ו"היפאלקאוויטשמשההרב|ו"היניישלאס'שלו'ישעיהרב

Vagvecse, Slovakia

אונגארן, באטטאניארומעניע, מאראש אויווארסלאוואקיי, וועטש-וואג

בני משפחה קוקן ארויס אנצוהויבן בנין הגדר ותיקון 
המצבות אין קומענדן סעזאן

!  שליסט אייך אן בייצושטייערן אין די קאסטן

ח שטארק  "ביה
פארלאזט און הפקר

בריוו ווערט 
ארומגעשיקט 

,  צו נכדי העיר

איז אין  ח "ביה
שווערן  
;  צושטאנד
דרינגענד  

פארלאנגט  
.איבערצובויען

:ה"ההוועדחבריהעיריוצאיצאצאיבראשות
ץ מאנסי  "דומ, א"שליטיחיאל שטיינמעץ ' הרב הגאון ר

א  "שליטמרדכי הערשקאוויטש ' הרב החסיד ר

א"שליטשלמה ווייס ' הרב החסיד ר

'רח"הרהואחיויחזקאלחיים'רח"הרה:הפעולהוועדר"יו

ו"היהערשקאוויטשמ"הררבנישלמה

ל"ק בעל כנסת יחזקאל זצ"ח של הגה"הרבנית הצדיקת רבקה אשכ של "מנו
ל "בנימין אליעזר שפיטצער ז' הרב החסיד ר| ל "יצחק דוב פאללאק  ז' הרב החסיד ר

ל "זאב מאיר ז' ח ר"ח מרת קילא שרה פישער אשת הרה"האה

ו"הישמואל צבי שפיטצער ר "בראשות ידידינו האברך מוה

חבר מערכת זכרון אבותינו

זקינםמנוחתמקוםפוןהתגלותצוהמשפחהבניבייפריידגרויס

באטטאניאאיןל"זקלייןליפמאןאליעזרר"מוההרבני

ק"דקק"ראהל"זפייןאליעזרר"מוההמפורסםח"הרהפוןשווער
אסאדמשהיצחק'רח"הרהפוןאון-א"יעקאוואטשהאזא-מעזא

סערדאהעלד"אבל"זצוקאסאדיהודארביק"הגהפוןזוןל"ז
!צושטאנדנאכגעלאזטערשווערערגאראיןהחייםבית

משפחת,המשפחהבניבייקאמפייןגרויסעפארפלענערהעפטיגע
מקוםדעםאפראטעוועןצו,טרענק-היימאן-ברילל-רובינשטיין

ראשיפוןמצבותנאךזייןמגלהצוהאפענונג-זיידןפונעםמנוחה
למנוחהגעקומעןדאזענעןוועלכעפייןמשפחת

ל "ד וועטש זצ"צ רבי פרץ ניישלאס אבי הגאון רבי  יעקב אב"כ של הגה"מנו
ל  "צ רבי ברוך בענדיט זצ"ח של הגה"ה א"הרבנית הצדיקת ליבא ע

'ל ומשפ"שלמה שעהנבוים ז' ח ר"הרה|ל  יליד וועטש "ק רבי הלל קאלאמייער זצ"ואם הגה

א"שליטאייזיק הערש בערקאוויטש ' ח ר"הרה

א   "שליטיודאאהרן'רח"הרהובנו

סענזשארץ, קערעסטיר. סח "להצלת ביהוועד 

עסקני אבותינו ביים  
ח  "אפשאצן דעם ביה

אליעזר  ' מצבת ר
ל  "זליפמאן 

Ocna Mures, Romania

Battonya, Hungary


